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DVD-optager
665

  1  dette medfølger i kassen

  2  tilslut dvd-optager

Main Unit

RF coaxial 
cable

includes 2x AAA batteries

Video/Audio
AV cables

Remote Control

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

2a Slut det eksisterende antenne/satellitsignal (eller fra kabel/
satellitboks [RF OUT eller TO TV]) til indgangsstikket
ANTENNA  bag på dvd-optageren.

2b Brug det medfølgende RF-koaksialkabel til at slutte dvd-
optagerens TV  -udgangsstik til antennestikket på dit tv.

2c Brug det scart-kabel til at slutte dvd-optagerens EXT 1
TO TV-I/O-stik til det tilsvarende SCART-indgangsstik på
dit tv.

2d Slut strømkablet fra dvd-optagerens ~ MAINS-stik til
strømstikket.

Nyttigt tip:
Yderligere oplysninger om tilslutningstyper finder
du i brugervejledningen på side 62 ~ 68.

  3  start første opsætning

Bagpanel på dvd-optager

2a

2b

2d

System Menu - Channel Setup

Modify Channel Information

Search

Edit

System Menu - Language

Default Disc Menu Language

Default Subtitle Language

On Screen Display Language English

Default Audio Language

English

English

English

System Menu - Clock

Time (hh:mm:ss}

Show DivX® Registration Code

Date (dd/mm/yy) 31/01/05

10 : 33 : 57

OK

Sort Channel Sort

Channel Search

System Menu - General

Video Output Format

Screen Saver On

Restore Factory Settingd

Germany

PAL

OK

Country

3a Tryk på STANDBY-ON 2 på
dvd-optageren for at tænde den.

Bemærk: Hvis installationen skal lykkes,
skal din kabel/satellitboks
være tændt.Bemærk: Hvis installationen
skal lykkes, skal din kabel/satellitboks
være tændt.

3b Tænd for tv’et for at justere
programkanalen til
indgangstikket (EXT, 0, AV).
➜ Den blå DVD-baggrundsskærm
vises på tv’et.

3c Tryk på SYSTEM MENU på
fjernbetjeningen.
➜ Brug tasterne 3 4 for gå gennem
punkterne i menuen. Vælg et punkt
ved at trykke på 2, og bekræft en
indstilling ved at trykke på OK.

3d Marker  og tryk på 2.

Vælg det land, du bor i.

Vælg { Country } (Land), og tryk
på OK på fjernbetjeningen.

3e Marker  og tryk på 2.

Opsætning og installation af tv-
kanaler.

Vælg { Channel Search }
(Kanalsøgning), og tryk på OK på
fjernbetjeningen for at starte den
automatiske søgning efter tv-kanaler.

3f Marker  og tryk på 2.
Vælg sprog.

–  vælg displaysprog på skærmen
–  vælg standardsprog for diskmenu
–  vælg standardsprog for

undertekster
–  vælg standardsprog for lyd

3g Marker  og tryk på 2.
Indstil dato og klokkeslæt
Brug det numeriske tastatur
(0-9) for at indstille dato/
klokkeslæt. Tryk derefter på OK for
at bekræfte.

3h Tryk på SYSTEM MENU for
at afslutte.

2c

 Hovedenhed Fjernbetjening
(inkl. 2 AAA-batterier)

RF-koaksialkabel Audio/
video-kabel
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  4  start manuel optagelse   5  start afspilning

BEHØVER DU HJÆLP? Læs den medfølgende brugervejledning.

Sådan afspilles en disk

5a Ilæg en disk med etiketten opad.

5b Afspilning starter evt.
automatisk. Hvis ikke skal du
trykke på PLAY 2.
➜  Hvis der vises en diskmenu, skal
du bruge tasterne 1 2 3 4 for at
navigere i menuen, marker en titel og
tryk på OK for at starte afspilning.

5c Hvis du vil stoppe afspilning, skal
du trykke på STOP 9.

Sådan ser du tv-
programmerne

5d Tryk på REC SOURCE for at
vælge { Tuner }, brug derefter
tasterne 3 4 for at
vælge programnummer.

FÅ LYD
• Brug det medfølgende scart-kabel til at slutte dvd-optageren til

dit tv - billede og lyd udsendes via tv’et.
• Slut AUDIO L/R-stikkene (rød/hvid) bag på dvd-optageren til de

tilsvarende AUDIO-indgangsstik på et tv, et stereoanlæg eller en
modtager. Tænd det tilsluttede system, og vælg den rigtige kanal.

FÅ BILLEDE
• Kontroller AV-tilstanden på tv. Den kan kaldes FRONT, A/V IN,

eller VIDEO. Vælg de forskellige tilstande ved hjælp af tv-
fjernbetjeningen.

• Eller marker kanal 1 på tv’et med tv-fjernbetjeningen, og tryk
derefter på Kanal ned-knappen, til du får billedet.

• Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til tv’et.

SUPER VIDEO

ALL2

Record 
ModeBilledkvalitet

Maksimal optagetid
 pr. disk

1 Times Tilstand

2 Times Tilstand

4 Times Tilstand

6 Times Tilstand

Høj kvalitet

Standardavspilling med DVD-kvalitet

Utvidet avspilling med VHS-kvalitet

Super langtidsavspilling med VHS-kvalitet

1 times

2 timers

4 timers

6 timers

4a Isæt en skrivbar DVD+R/+RW med
etiketten opad.

4b Hvis du vil optage et tv-
program, skal du trykke på
REC SOURCE for at vælge
{ Tuner }.

Hvis du vil optage fra en anden
enhed, der er sluttet til denne
dvd-optager, skal du trykke på
REC SOURCE gentagne
gange for at vælge den relevante
eksterne indgangskanal: { Front
CVBS}, { Front S-Video }, { DV },
{ EXT 2 }.

4c Tryk på REC MODE for at
vælge en optagetilstand.  Den
anvendes til at definere
billedkvaliteten og den
maksimale optagelsestid for en
disk.

4d Tryk på RECORD 0 for at
starte optagelsen.

4e Hvis du vil sætte optagelsen på
pause, skal du trykke på ;.
Tryk på RECORD 0 for at
optage igen.

Hvis du vil stopper optagelsen,
skal du trykke på STOP �.
➜  Vent med at fjerne disken, til
meddelelsen forsvinder fra
displayet.
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